
Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Συγχώνευση δι’ απορροφήσεως 100% θυγατρικών εταιρειών. 
 
Σε συνέχεια της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. 
ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 29/1/2008 
συνεδρίασή του, σχετικά µε την έναρξη της διαδικασίας αναδιοργάνωσης της 
κυπριακής εταιρείας µε την επωνυµία «COMPTON HOUSE PROPERTIES LIMITED» και 
την απορρόφηση από την εταιρεία της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία 
«COMPTON HOUSE (HELLAS) ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τo ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά την 
09.03.2011 συνεδρίασή του, αποφάσισε την ανάκληση του υφισταµένου σχεδίου 
αναδιάρθρωσης και την έναρξη της διαδικασίας διασυνοριακής συγχώνευσης µε 
απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής κυπριακής εταιρείας «COMPTON HOUSE 
PROPERTIES LIMITED»( εφεξής « η Απορροφώµενη εταιρεία») από την Εταιρεία 
(εφεξής «η Απορροφώσα Εταιρεία»). 
Επίσης κατά την ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας 
διασυνοριακής συγχώνευσης µε απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής κυπριακής 
εταιρείας «NEZOLANO LIMITED» η οποία εξαγοράσθηκε από την Εταιρεία την 
21.07.2010, λόγω του ακινήτου που έχει στην κυριότητά της στον ∆ήµο Ταύρου 
Αττικής. Η έναρξη της διαδικασίας διασυνοριακής συγχώνευσης µε απορρόφηση των 
κατά 100% θυγατρικών κυπριακών εταιρειών από την Εταιρεία θα γίνει µε 
Ισολογισµό Μετασχηµατισµού την 31.12.2010, σύµφωνα µε τον ελληνικό Νόµο 
3777/2009 και τον περί Εταιρειών (ΚΕΦ. 113) Νόµο της Κύπρου, καθώς και εν γένει 
την ελληνική και κυπριακή νοµοθεσία.  
 
Οι ως άνω κυπριακές εταιρείες είναι 100% θυγατρικές της Εταιρείας, για τον λόγο 
αυτό παρίσταται σκόπιµη η ευρύτερη συγχώνευση αυτών, εφόσον µάλιστα το 
αντικείµενο δραστηριότητας ή ο σκοπός των θυγατρικών εταιρειών καλύπτεται από 
το σκοπό και τη δραστηριότητα της ελληνικής µητρικής εταιρείας. Η προτεινόµενη 
συγχώνευση θα ενισχύσει τις προοπτικές ανάπτυξης του Οµίλου και θα ενισχύσει τη 
µετοχική αξία της µητρικής εταιρείας.  
 
Προς το σκοπό της ορθής ενηµέρωσης των µετόχων της Εταιρείας και των 
επενδυτών διευκρινίζεται ότι δεν τίθεται θέµα ανταλλαγής µετοχών δεδοµένου ότι 
πρόκειται για κατά 100% θυγατρικές εταιρείες. Επίσης, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία, για τον ίδιο λόγο δεν απαιτείται ο διορισµός ανεξαρτήτων 
εµπειρογνωµόνων και η σύνταξη έκθεσης ανεξαρτήτων εµπειρογνωµόνων 
προοριζόµενης για τους µετόχους. 
 
Η ολοκλήρωση της ως άνω συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση της Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας και την αίρεση της κατά νόµο 
λήψεως όλων των απαιτούµενων πιστοποιητικών και εγκρίσεων από τις αρµόδιες 
εποπτικές αρχές.  
 



Η Εταιρεία θα ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό για την πρόοδο των εργασιών της 
συγχώνευσης, ως οφείλει σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
 
 


